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DATA DE LA REUNIÓ: Dimecres, 27 de maig de 2020 

HORA DE LA REUNIÓ: Fins a les 9 hores 

LLOC: Virtual 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Dilluns, 25 de maig de 2020 

 

D’ordre de la Sra. Degana, sou convocat/da a la reunió de la Junta de Facultat 

Ordinària (i virtual) que tindrà lloc en la data i hora indicades i d’acord amb el 

següent 

 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació, si escau, del canvi del vocal 1r (titular) de la Comissió de Selecció de 

Personal de Caràcter Indefinit de la FFTiC. 

2. Aprovació, si escau, del canvi d’un dels membres de la Comissió d’Investigació de la 

FFTiC. 

 

                                                                            EL SECRETARI, 

                                                                                  

 

 

                                                                     Signat: Rafael Roca Ricart 

                                          Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

 

 

Nota. En referència al punt 1, el prof. Jordi Redondo Sánchez, vocal 1r (titular) de la Comissió de 

Selecció de Personal de Caràcter Indefinit de la FFTiC va presentar la seua renúncia oficialment 

el dia 22 de maig. Per tal de substituir-lo, el Departament de Filologia Clàssica proposa el prof. 

Ferran Grau Codina, de l’àrea de Filologia Llatina. Atés que les promocions a Contractat Doctor 

no han estat aprovades en Comissió de Professorat i Consell de Govern, la modificació és 

possible. 

En referència al punt 2, i tal com es va aprovar en el Consell del Departament de Filologia 

Anglesa i Alemanya del passat 19 de maig, es proposa que el prof. José Antonio Calañas 
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Continente deixe la Comissió d’Investigació de la FFTiC, i que el seu lloc siga ocupat per la prof. 

Ana R. Calero Valera. Tots dos pertanyen a l’Àrea de Filologia Alemanya del Departament de 

Filologia Anglesa i Alemanya. 

En cadascun dels dos punts, el vostre vot pot tenir tres expressions: 

-A favor de la proposta 

-En contra de la proposta 

-Abstenció 

 

Us demanem que feu arribar, per correu electrònic, al Secretari de la FFTiC el sentit del vostre 

vot. Podeu fer-ho des d’ara i fins a les 9 hores del proper dimecres, 27 de maig. Moltes gràcies. 
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